Badkamer Uitbuik Module (BUM)
Van krappe douchecel naar complete badkamer in slechts twee dagen!

De kern van de huidige huurwoningvoorraad bestaat uit naoorlogse rijtjeswoningen die doorgaans op een goede en
sfeervolle locatie liggen. Alleen laat het wooncomfort op de slaapverdieping te wensen over. Zo is de douchecel aan
de krappe kant voor gezinnen en ontbreekt er een toilet. Dit laatste is vooral voor de groeiende groep ouderen erg
lastig. Als dit aangepakt wordt kunnen de bewoners voor een langere tijd prettig in hun huurwoning blijven wonen
én is de levensduur van de woning met minimaal 25 jaar verlengd. Dat maakt uitbouwen interessant.
Daarom hebben de BUM ontwikkeld!
BUM staat voor Badkamer Uitbuik Module en dat is dan ook precies wat BUM doet. Met de BUM wordt
het badkameroppervlak binnen twee dagen verdubbeld zodat er plek is voor een douche, toilet, wastafel en biedt plaats voor wasmachine én droger. Naar wens is de binnen- en buitenzijde van de BUM te
personaliseren zodat hij perfect bij de woning aansluit.
Met BUM biedt u uw klanten meer wooncomfort tegen minimale overlast en verlengt u de levensduur van uw
woningbestand aanzienlijk. Ook is BUM geschikt voor vraaggestuurd aanbieden per woning. Zo bedient u de klant
optimaal en investeert u in de toekomst.
BUM - de badkameroplossing voor naoorlogse huurwoningen.

www.badkameruitbuikmodule.nl
De BadkamerUitbuikModule is een ontwikkeling van:

De voordelen van de BUM:
• in twee dagen een nieuwe ruime badkamer
• de woning wordt levensloopbestendiger
• waardevermeerdering van de woning

dag 1

•
•
•

minimale overlast tijdens verbouwing
meer comfort door o.a. toilet op verdieping
biedt plaats voor wasmachine en/of wasdroger

dag 1

ochtend

middag

•
•

douchecel demonteren
leidingwerk aanpassen

dag 2

•
•

opening maken in binnen- en buitenspouwblad
plaatsen hulpconstructie voor BUM

•
•

gevelbekleding monteren
aansluiten hemelwatafvoer en riolering

dag 2

ochtend

middag

•
•

plaatsen van de BUM
aansluiten leidingwerk

Diverse gevelbekledingen mogelijk, o.a.:

PLATOWOOD,
geplatoniseerd duurzaam hout

ELASTOLITH steenstrips
i.c.m. FERNACELL H2O - paneel

TRESPA Meteon,
duurzame gevelbeplating

KALZIP, FC-gevelsysteem,
aluminium gevelbeplating

